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Posudek: 
Téma a zpracování bakalářské práce je zajímavé a prakticky dobře využitelné pro stávající i 
budoucí vedoucí dětských táborů. 
Bakalářská práce obsahuje celkem 58 stran textu a II příloh. V teoretické části se stručně 

zabývá historií i současností některých organizací, které realizují dětské tábory. Přínosné 
pro pedagogickou praxi jsou zejména kapitoly, obsahující informace o personálním složení 
pracovníků tábora, jejich kvalifikaci a základních povinnostech i o bezpečnostních a 
organizačních zásadách při pobytu dětí v přírodě. Je jen škoda, že text neobsahuje odkazy na 
konkrétné právní normy. Poměrně dobře je zpracován i časový harmonogram přípravy 
tábora, ze kterého je zřetelná osobní zkušepost autorky z příprav obdobných akcí včetně 
přípravy na celotáborovou hru. Tuto aktivitu pojala autorka velmi vhodně jako formu 
pedágogického projektu, který vede tým vedoucích k smysluplnému a koncepčnímu 
působení na děti prostřednictvím vhodně zvolené motivace a činností. Zde mi chybí hlubší 
analýza teorie pedagogického projektu včetně vhodných citací z odborné literatury, která 
byla studentce doporučena. 
V praktické části se studentka věnovala dvěma vzájemně propojeným okruhům, které se 
týkaj í realizace a hodnocení dětského tábora. 
V první části popsala přípravnou fázi a průběh celotáborové hry, kterou s dětmi na táboře 
realizovali. Oceňuji zejména dostatečnou nápaditost při jejím vymýšlení i schopnost 
sebereflexe vyhodnocování jednotlivých částí a her. 
Druhou část věnovala zadání dotazníků pro tři skupiny respondentů (děti, rodiče, vedoucí), 
který měl zmapovat postoje a názory na organizaci a průběh dětského tábora ( např. délku 
trvání, typ ubytování, rozdělení dětí, optimální velikost dětské skupiny atd). Závěry 
z dotazníků jsou zajímavé a mohou dobře ovlivnit další práci studentky v této oblasti. 

Celá práce získává na věrohodnosti fotografiemi z průběhu tábora a dalšími. materiály. 
Rozsah práce odpovídá bakalářské práci, formální a stylistická forma je dobrá. V práci je 
patrné že studentka prostudovala dostatek odborných pramenů, zúčastnila se odborných 
školení, ale ve vlastním textu postrádám citace z odborné literatury. 
Přes výše uvedené drobné nedostatky hodnotím naplnění cíle práce jako splněné . 

. Doplňující otázky: 
• V čem vidíte rozdíly v přípravě a organizaci komerčních táborů a táborů 

organizovaných mládežnickými organizacemi 
• Které základní právní normy si musí prostudovat vedoucí dětského tábora, kde vidíte 

případné problémy v jejich aplikaci v praxi? 

Výsledné hodnocení: výborně 

V Praze dne 10.9.2009 Mgr Hana Nádvorníková 
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